TEST SONUCUMU
BEKLIYORUM.

TÜRKISCH

Hastalık belirtileri gösteriyorsanız ve sağlık dairesinin veya bir doktorun talebi ile korona testi yaptırdıysanız,
enfeksiyon şüphesi vardır. HEMEN KARANTİNAYA GİTMELiSiNİZ. Bu durumda, test sonucunuz negatif olur
sa karantinanız sona erecektir.
Test sonucu pozitifse karantinanız uzatılacaktır. Lütfen belirtilerinizden önceki iki gün içinde yakın temas kur
duğunuz herkesi bilgilendirin. Bu kişiler, hastalık belirtilerine dikkat etmeli ve diğer insanlarla teması azalt
malıdırlar, ama bu noktada karantinaya girmelerine gerek yoktur.

TESTİM POZİTİF - NE
YAPMAM GEREKİYOR?
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LÜTFEN KARANTİNADA KALIN. Bunun
anlamı: posta almak veya çöpü atmak
dışında evinizi terk etmeyin. Evinizdeki diğer
insanlarla doğrudan temastan kaçının.
Mümkünse kendi odanızda kalın, yemeğinizi
bile ayrı yiyin. Evinizdeki diğer insanlarla
temas halindeyken bir maske takın. Eviniz
deki tüm odaları düzenli olarak havalandırın.
Bahçeniz veya balkonunuz varsa, orada
tek başınıza kalabilirsiniz. Karantina süresi
hastalık belirtisinden itibaren 10 gün içinde
sona erer, eğer 48 saat içerisinde herhangi
bir semptomunuz yoksa. Aksi takdirde
karantina uzatılır.

BİR İLETİŞİM LİSTESİ OLUŞTURUN.
Semptomların başlamasından önceki iki
gün içinde ad, adres, doğum tarihi, telefon
numarası ve e-posta adresiyle tüm yakın
temaslarınızı yazın. Çünkü yakın temaslarınız
da enfekte olabilir. Yakın temasta olan
kişiler, kapalı odada 15 dakikadan daha
uzun süre maskesiz ve 1,5 metreden daha
kısa bir m
 esafede görüştüğünüz kişilerdir.
Bu insanlar “1. Derece irtibat kişileri” olarak
adlandırılır.
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SAĞLIK DAIRESININ TELEFONUNU
BEKLEYİN. Sağlık dairesi sizi arayacak ve
sizinle irtibat listenizi gözden geçirecektir.
Listenizden hangilerinin “1. Derece irtibat
kişileri” kategorisine ait olduğu tesbit edile
cektir.

YAKIN TEMASDA OLDUĞUNUZ KİŞİLERİ
BİLGİLENDİRİN. Sağlık departmanı
ile görüşmenizden hemen sonra yakın
temaslarınıza (1. Derece irtibat kişileri)
derhal karantinaya girmeleri gerektiğini ve
bu bildirimin bağlayıcı olduğunu bildirin.
Lütfen irtibat kişilerinize işveren için bir
sertifika ihtiyaçları olup olmadığını sorun
ve daha sonra lütfen sağlık departmanına
bilgilendirin. Bu bir kreş veya okul sınıfı ise,
lütfen bir ebeveyn için karantina sertifikasını
schulkitajug@bezirksamt-neukoelln.de
adresine e-posta ile sipariş edin.

İRTİBAT KİŞİSİYİM - NE
YAPMAM GEREKİYOR?
Sağlık departmanı 1. Derece irtibat kişisinin kim olduğuna karar verir. Belki bu bildirimi doğrudan sağlık
departmanından almayacaksınız, ancak üçüncü şahıslar aracılığıyla (örneğin, enfekte kişiden veya okul
yönetiminden). Yine de bu bildirim bağlayıcıdır. Haberi alır almaz DERHAL KARANTİNAYA GİTMELİSİNİZ.
Evinizi terk etmeyin ve başka kişilerle temas kurmayınız. Virüs testi yalnızca ateş, öksürük veya boğaz
ağrısı gibi semptomlarınız varsa eğer gereklidir: Bu durumda lütfen hemen oturduğunuz semte sağlık
departmanınızı arayın.
Karantina, bir pozitif kişi ile son yakın temastan 14 gün sonra sona erer. Negatif bir test sonucu alsanız bile
karantina genellikle kısaltılmaz. Eğer işvereniniz için bir sertifikiaya ihtiyacınız varsa, Sağlık Departmanın
telefon hattı veya e-posta yoluyla iletişime geçin. Eğer mümkünse, enfekte kişi bunu tüm 1. Derece irtibat
kişiler için yapmalıdır. Bir kreş veya okul sınıfı ise ebeveynler için karantina sertifikası schulkitajug@bezirks
amt-neukoelln.de üzeri sipariş edinebilir.
Teşekkürler! Birlikte çok şey başarabiliriz. Iyi bir işbirliği için teşekkür eder ve sağlık dileriz.

Lütfen kişi listesini bu modele göre oluşturun:
Soyad, Ad

Adres

BEZIRKSAMT NEUKÖLLN | GESUNDHEITSAMT
Lütfen her zaman ilk önce ana sayfamızdan bilgileri alin
https://www.berlin.de/ba-neukoelln/corona/
ve sosyal medya kanallarımızdan
Twitter: @BerlinNkl
Instagram: @ba_neukoelln_berlin
Facebook: facebook.com/BANeukoellnBerlin
Bilgi durumu: 10. 11. 2020

Doğum tarihi

Telefon numarası

e-posta

